SEGLINGSFÖRESKRIFTER
Höstregatta 10/10 2021

1

Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.
1.2 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid
kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn
eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR
Appendix S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som
protestkommittén finner lämpligt
1.3 Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam vald och
tillhandahållen av arrangören.
2
Ändringar i seglingsföreskrifter
Ändringar i seglingsföreskrifterna meddelas senast i samband med rorsmansmötet (ändring av S5.1)
3
Tidsprogram
9.00-9.45
Registrering
10.00 Rorsmansmöte
11.00 Varningssignal för dagens första segling.
Två race är planerade för C-optimister och minst 3 race är planerade för övriga klasser. Prisutdelning
planeras att ske snarast efter protesttidens utgång
Inget startförfarande påbörjas efter kl 16.
4
Klassflaggor
Optimist A+B Orange flagga med Klassmärke
Optimist C
Flagga Q (Gul flagga)
Övriga klasser Flagga E (Blåröd flagga)
Startordning kommer att meddelas på rorsmansmötet.
5
Kappseglingsområde
Banan är belägen på sjön Aspens östra del.
6
Banan
En trapetsbana med separat start och målgång. Märkena tas om babord. Var god se bifogad banskiss
med bansträckning för respektive klass.

7
Märken
Gula cylinderbojar.
Startlinjen utgörs av en orange flagga på startfartyget och en orange flaggprick.
Mållinjen utgörs av en blå flagga på målfartyg och en blå flaggprick eller blå flagga på båt.
8
Tidsbegränsning
Maximitiden för första båt i mål är 60 minuter.
Båt som inte gått i mål senast 20 minuter efter första båt i klassen för seglingen får poäng som ”Gick inte i
mål (DNF)”.
9
Protester
Protesttiden är 30 minuter. Detta ändrar KSR Appendix S 15.2.
Båt som avser protestera skall muntligen meddela detta till målfartyget omedelbart efter målgång.
10 Säkerhet
En båt som startar och inte går i mål och en båt som inte kommer till start skall meddela
kappseglingskommittén om det så snart som möjligt.
När vattentemperaturen understiger +14 gr C ska tävlande i jollekappsegling ha på sig kläder som ger
gott skydd mot nedkylning i vattnen.

Alla båtar på vattnet, inklusive föräldrarribbar, räknas som säkerhetsbåtar och skall
medföra VHF. Kanal 77 kommer användas.
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Banbeskrivning

Optimist C: (ett varv) Start-1-2-3-mål
Optimist A och B, Innerloop: Start–1–4–1–2–3–mål
Övriga Klasser, Ytterloop: Start–1–2–3–2–3–2–3–mål

